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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām Valstīm ir pasaulē 
integrētākās ekonomiskās attiecības, kas ir arī plašākās un dziļākās divpusējās 
tirdzniecības un investīciju attiecības — preču un pakalpojumu tirdzniecības apjoms 
pārsniedz 1 triljonu EUR gadā; atgādina, ka ES un ASV ekonomikas kopā veido vairāk 
nekā 40 % no pasaules IKP un gandrīz vienu trešdaļu pasaules tirdzniecības plūsmu;

2. uzsver, ka abām pusēm kā vēsturiskām sabiedrotajām un tirdzniecības partnervalstīm ir 
svarīgi atjaunot transatlantiskās tirdzniecības attiecības, jo īpaši šajā Covid-19 situācijā, 
lai veicinātu daudzpusību, stiprinātu atvērtu uz noteikumiem balstītu tirdzniecības 
sistēmu un rastu kopīgus risinājumus steidzamiem globālajiem izaicinājumiem, tostarp 
veselības jomā pasaulē;

3. pieņem zināšanai ASV partneru un ASV tirdzniecības pārstāves Katherine Tai 
paziņojumus uzklausīšanā par J. Biden administrācijas 2021. gada tirdzniecības 
programmu;

4. šajā sakarībā atkārtoti pauž atbalstu jaunajai ES tirdzniecības stratēģijai, kuras mērķis ir 
– arī ar Savienības transatlantiskās programmas palīdzību – panākt sinerģiju starp 
iekšpolitikas un ārpolitikas mērķiem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

5. uzskata tirdzniecības politiku par transatlantiskās programmas ģeopolitiski stratēģisku 
instrumentu; uzsver, ka ASV ir svarīga tirdzniecības partnere, un tādēļ atzinīgi vērtē 
J. Biden administrācijas pozitīvos signālus, kas norāda uz tās plāniem stiprināt 
divpusējās attiecības ar ES, un prasa atjaunot sadarbību, kurai turpmākajos gados būtu 
jāsniedz noturīgi un konkrēti rezultāti, ņemot vērā to, ka drošības intereses atvērtas 
stratēģiskās autonomijas kontekstā atstāj ietekmi arī mūsu ekonomiskajām attiecībām; 

6. uzsver nepieciešamību noteikt vienotas darbības, kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, kā arī kopīgi riski un draudi, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomikas atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas;

7. uzsver, ka ir jāreformē pasaules tirdzniecības sistēma, lai tā nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus pasaulē, un ir jāsadarbojas jaunu noteikumu izstrādē — sevišķi 
attiecībā uz negodīgu tirdzniecības praksi —, jo negodīga konkurence smagi ietekmē 
mūsu uzņēmumus un darba ņēmējus; 

8. atbalsta pieeju partnerībai vienotā līderībā ar ASV, tostarp saskaņotu nostāju attiecībās 
ar Krieviju un Ķīnu, kas vērsta uz kopīgu interešu īstenošanu mūsu ekonomikas zaļajā 
un digitālajā pārkārtošanā, kā arī kopīgām iniciatīvām globālu sabiedrisko labumu 
nodrošināšanai; uzsver, ka šajā programmā ir iekļauti “darba ņēmēji un algas”, kā arī 
noturīgākas, ilgtspējīgākas un atbildīgākas piegādes ķēdes; šajā sakarā mudina abas 
puses saskaņot pieeju  piespiedu darba un ekspluatējošu darba apstākļu jomā, un 
sadarboties, lai tirdzniecības nolīgumos, kā arī daudzpusējā līmenī uzlabotu darba 
ņēmēju tiesību un vides standartu ievērošanu, tostarp pusēm balstoties vienai uz otras 
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pieredzi efektīvākai šo noteikumu īstenošanai;

9. uzsver vajadzību parādīt, ka ES un ASV tirdzniecības attiecību uzlabošana dos labumu 
iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri globalizācijas ietekmē ir atstāti novārtā, un uzņēmumiem 
abās Atlantijas okeāna pusēs; šajā sakarā prasa ES un ASV sadarboties un saskaņot 
savas stratēģijas, lai radītu ieguldījumu sinerģiju, sevišķi nolūkā panākt savu ekonomiku 
ilgtspējīgu un iekļaujošu zaļo un digitālo pārkārtošanos; 

10. atzīmē, ka ES un ASV kopīgās problēmas pēc sava rakstura arvien mazāk ir militāras un 
ir saistītas ar mūsu ekonomisko partnerību; tādēļ prasa turpināt un uzlabot Eiropas 
Parlamenta un ASV Kongresa transatlantisko parlamentāro dialogu par tirdzniecību, 
izmantojot komiteju līmeņa sadarbību, proti, starp Eiropas Parlamenta Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju (ES puse) un Ways & Means komiteju, kas ir Tirdzniecības 
apakškomiteja, un Senāta Finanšu komiteju (ASV puse), kā arī Transatlantiskā 
likumdevēju dialoga ietvaros; konkrētāk prasa Transatlantiskā likumdevēju dialoga 
ietvaros izveidot Tirdzniecības un tehnoloģiju apakškomiteju, lai ar stiprinātu 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes izpildvaru un veiktu tās demokrātisku kontroli; 

11. ļoti atzinīgi vērtē ASV atbalstu jaunajam PTO ģenerāldirektoram Ngozi Okonjo-Iweala 
un ASV atkalpievienošanos Parīzes nolīgumam; atzinīgi vērtē Airbus-Boeing tarifu 
pagaidu apturēšanu uz četriem mēnešiem, kam bija nesamērīga negatīva ietekme uz ES 
lauksaimniecības pārtikas produktiem, — tas ir pozitīvs solis ceļā uz ilgtspējīga 
risinājuma rašanu civilo gaisa kuģu subsīdijām; norāda, ka šo tarifu apturēšanas periods 
beigsies 2021. gada jūlijā, un mudina rast risinājumu, kas novestu pie šo tarifu 
pastāvīgas atcelšanas; 

12. atzinīgi vērtē ASV vēlmi sākt diskusijas, lai risinātu jautājumu par tērauda un alumīnija 
ražošanas jaudas pārpalikumu pasaulē; atzīmē Komisijas lēmumu apturēt tarifu 
paaugstināšanu ASV importam, ar ko reaģē uz ASV noteiktajiem pasākumiem; 

13. tāpat atzinīgi vērtē PTO tarifa kvotas nolīguma ātro noslēgšanu, kas bija pirmais 
nolīgums ar ASV jaunās J. Biden administrācijas laikā un apliecina šīs jaunās 
administrācijas vēlmi PTO ietvaros panākt vienošanos ar ES; 

14. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās intereses joprojām atšķiras; šajā sakarībā mudina abas 
puses atrisināt divpusējos strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji pieņemtos tirdzniecības 
pasākumus un kliedēt draudus par papildu pasākumiem attiecībā uz digitālo 
pakalpojumu nodokļiem, atturēties no turpmāku pasākumu pieņemšanas un tā vietā 
labāk koncentrēties uz to, kas mūs vieno; lielu nozīmi piešķir ES un ASV 2021. gada 
jūnija samitam kā atspēriena punktam mūsu tirdzniecības attiecību atjaunošanā un 
iespējai apspriest jomas ar plašākas sadarbības potenciālu;

15. mudina ASV, neraugoties uz sarunu turpināšanos, nekavējoties atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam, jo Eiropas uzņēmumus nevar uzskatīti par 
draudu ASV nacionālajai drošībai, un uzsver, ka problēmas, kas saistītas ar tērauda un 
alumīnija no trešām valstīm jaudas pārpalikumu, ir jārisina kopā; cita starpā atkārtoti 
uzsver ES mērķi atcelt ES un ASV tarifus rūpniecības precēm; 

16. nosoda 301 izmeklēšanas par digitālajiem nodokļiem izbeigšanu un vienlaikus atzinīgi 
vērtē to, ka ir apturēti sešu mēnešu tirdzniecības pretpasākumi, kas bija noteikti tādās 



AD\1233025LV.docx 5/10 PE691.423v02-00

LV

ekonomikas nozarēs kā apavu ražošana dalībvalstīm, kuras bija ieviesušas digitālo 
pakalpojumu nodokli laikā, kamēr notiek sarunas ESAO satvarā; pauž bažas par ASV 
tirdzniecības pārstāvja sarakstu ar sākotnējiem tarifu pretpasākumiem, kas izriet no 
301 izmeklēšanas par dažādiem ES digitālo pakalpojumu nodokļiem, kas ietver īpaši 
jutīgas ražošanas nozares, piemēram, apavu un ādas apstrādes nozares, kuras potenciāli 
varētu tikt izslēgtas no ASV tirgus, ja tiktu noteikti papildu tarifi; mudina Komisiju un 
dalībvalstis  paātrināt un iespējami drīzāk pabeigt sarunas saistībā ar ESAO 
priekšlikumu par digitālo nodokļu sistēmu un likt lietā visus iespējamos līdzekļus, lai 
neradītu turpmāku ekonomisko kaitējumu ES uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem un atveseļošanās pēc Covid-19 stratēģiju kontekstā; uzskata, ka, 
ņemot vērā ES ekskluzīvo kompetenci kopējās tirdzniecības politikas jomā un ASV 
pretpasākumu draudus, kas saistīti ar digitālo nodokļu tiesību aktiem, ir vēlama ES 
kopēja, nevis atsevišķu valstu pieeja, jo īpaši tāpēc, lai izvairītos no turpmākas 
transatlantisko tarifu savstarpējās eskalācijas;

17. atzīst, ka joprojām pastāv neizmantotas iespējas novērst ievērojamu birokrātiju un 
stiprināt transatlantisko ekonomisko partnerību; saistībā ar pašreizējo sāncensību 
tehnoloģiju jomā uzsver, cik svarīga mūsu uzņēmumiem ir cieša transatlantiskā 
reglamentējošā telpa, jo īpaši attiecībā uz jaunām digitālajām, enerģētikas un ar klimatu 
saistītām tehnoloģijām; cer, ka abas puses dialogā reaģēs uz ES bažām, kas saistītas ar 
ASV tiesību aktu „Pērc amerikāņu preci” un Džonsa likumu, kā arī publisko iepirkumu 
un piekļuvi pakalpojumu tirgum;

18. atbalsta kopīgu pieeju Covid-19 krīzes pārvarēšanai, cita starpā palielinot vakcīnu 
pieejamību un pieņemamību cenas ziņā; prasa ES un ASV sadarboties un censties 
risināt vakcīnu trūkuma problēmu, lai nodrošinātu, ka vakcīnas tiek piegādātas visā 
pasaulē lielākajā skaitā un iespējami drīzāk; atgādina, ka pasaulē pastāv vispārējs 
vakcīnu trūkums; tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzību piekļuvē vakcīnām, prasa ES un 
ASV sadarboties ar ražotājiem nolūkā palielināt vakcīnu un to sastāvdaļu ražošanas 
jaudu pasaulē; prasa abām pusēm atturēties no jebkādiem eksporta ierobežošanas 
pasākumiem, nodrošināt piegādes ķēžu pienācīgu darbību, garantēt vajadzīgo 
tehnoloģiju nodošanu un uzlabot sagatavotību turpmākām globālajām ārkārtas 
situācijām veselības jomā; mudina abas puses palielināt regulatīvo sadarbību, lai 
atvieglotu būtisku zāļu pieejamību; 

19. aicina Komisiju un J. Biden administrāciju aktīvi atbalstīt jaunā PTO ģenerāldirektorāta 
iniciatīvas, jo īpaši veselības jomā; šajā sakarībā norāda uz Parlamenta nostāju par 
iespējamo atkāpi no Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS), 
kas pausta Parlamenta 2021. gada 10. jūnija rezolūcijā1;

20. lai arī atzīst to, cik svarīgi ir aizsargāt Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības nolūkā 
saglabāt uzņēmumu spēju ieviest jauninājumus, tomēr uzskata, ka ir svarīgi pārbaudīt 
visas TRIPS līgumā pieejamās elastības iespējas, kā palielināt vakcīnu un vakcīnu 
komponentu ražošanas jaudu pasaulē; uzsver, ka risinājumi intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā var būt tikai daļa no vispārējās kopējās reakcijas;

1 Eiropas Parlamenta 2021. gada 10. jūnija rezolūcija par vispārējās Covid-19 pandēmijas radītās krīzes novēršanu: 
ietekme, ko jaunattīstības valstīs radītu Covid-19 vakcīnu, ārstēšanas, aprīkojuma un ražošanas jaudas atbrīvojums 
no PTO TRIPS līguma ievērošanas, pieņemtie teksti P9_TA(2021)0283.
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21. uzsver, ka PTO joprojām ir uz noteikumiem balstītas daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas stūrakmens; prasa pastiprināt sadarbību PTO reformas īstenošanā, tostarp tās 
trīs pamatfunkciju reformās, kas ietver steidzamu Apelācijas institūcijas pārveidi un 
atjaunošanu un uzraudzības un apspriešanās funkciju pastiprināšanu, cita starpā veicinot 
atvērtus daudzpusējos nolīgumus; 

22. mudina abas puses sadarboties, lai reglamentētu veselības produktu tirdzniecību, 
izstrādātu digitālās tirdzniecības noteikumus un cita starpā noteiktu vērienīgu klimata 
un vides programmu, atsākot sarunas par vides preču nolīgumu, un strādāt pie kopīgiem 
priekšlikumiem, tostarp par subsīdiju noteikumiem un fosilā kurināmā subsīdiju 
pakāpeniskai atcelšanai;

23. cer, ka abas puses vienosies par konkrētiem rezultātiem 12. PTO Ministru konferencē 
(MC12), lai PTO sagatavotu zaļajai un digitālajai pārkārtošanai, kā arī par nolīgumu par 
zivsaimniecību, deklarāciju par tirdzniecību un veselību, darba programmu strīdu 
izšķiršanas sistēmas reformai, darba programmu par rūpniecības nozares subsīdijām un 
valstij piederošiem uzņēmumiem, kā arī panāks ievērojamu progresu sarunās par e-
komerciju; 

24. mudina abas puses sadarboties, lai atjauninātu PTO noteikumus par valsts 
uzņēmumiem, rūpniecības subsīdijām, jaudas pārpalikumu un tehnoloģiju nodošanu 
nolūkā šo organizāciju efektīvi pielāgot 21. gadsimta izaicinājumiem; šajā sakarībā 
atbalsta arī trīspusējās iniciatīvas ar Japānu paplašināšanu un aicina ES un ASV vadīt 
līdzīgi domājošu valstu koalīciju PTO, lai vienotos par jauniem noteikumiem, 
vienlaikus arī izstrādājot autonomu instrumentu cīņai pret negodīgām ārvalstu 
subsīdijām; cer, ka abas puses veicinās daudzpusējos nolīgumus un centīsies tos 
noslēgt; aicina ASV atjaunot savas saistības, ko paredz PTO Nolīgums par valsts 
iepirkumu;

25. atzīmē ES un ASV dialoga par Ķīnu pirmās augsta līmeņa sanāksmes rezultātus, kurā 
abas puses atkārtoti uzsvēra, ka to tirdzniecības attiecības ar Ķīnu ir daudzšķautņainas 
un ietver sadarbības, konkurences un sistēmiskas sāncensības elementus; atbalsta 
kopīgas stratēģiskās pieejas izmantošanu attiecībās ar Ķīnu visos iespējamajos 
gadījumos, kā arī sadarbību daudzpusējos forumos attiecībā uz tādām kopīgām 
problēmām kā klimata pārmaiņas un negodīga tirdzniecības prakse, kas rada tirgus 
izkropļojumus un nevienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

26. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir nodrošināt saskaņotu nostāju, ar kuru novērš 
kropļojošas rūpniecības subsīdijas (sevišķi attiecībā uz valsts uzņēmumiem un jaudas 
pārpalikumu kritiskās nozarēs), piespiedu tehnoloģiju nodošanu, intelektuālā īpašuma 
zādzības, obligātus kopuzņēmumus un tirgus šķēršļus un aizliedz piespiedu darbu, tajā 
paredzot diskusijas par ASV pirmā posma nolīgumu ar Ķīnu un ES visaptverošo 
investīciju nolīgumu; 

27. norāda, ka šādus jautājumus nevar atrisināt vienpusēji vai divpusēji, un pieprasa 
izveidot starptautisku līdzīgi domājošu partneru koalīciju PTO ietvaros; 

28. uzsver, ka ES un ASV kopīgajā stratēģijā un PTO, tostarp starptautisko uzņēmumu 
darbībā, ir svarīgi paredzēt cilvēktiesību ievērošanu; šajā sakarā norāda uz 
nepieciešamību pēc saistošiem pienācīgas rūpības tiesību aktiem un prasa ASV 
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pievienoties šai pieejai un to atbalstīt visā piegādes ķēdē;

29. uzskata, ka ES un ASV būtu jāstiprina transatlantiskā sadarbība uz noteikumiem 
balstītas un ilgtspējīgas savienojamības jomā, reaģējot uz Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, 
viens ceļš”, un cer uz turpmāku sadarbību, jo īpaši attiecībā uz augstu kvalitātes 
standartu ievērošanu;

30. aicina Komisiju, veicinot dialogu un kopīgu rīcību, pārliecinoši veicināt ES intereses un 
tās atvērto stratēģisko autonomiju un reaģēt uz nepamatotiem ASV nodokļiem, sankciju 
eksteritoriālu piemērošanu, kas ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, un tirgus 
šķēršļiem; uzsver nepieciešamību stiprināt ES autonomos tirdzniecības pasākumus; 

31. īpaši aicina ASV nodrošināt, lai publiskā iepirkuma procedūras būtu pārredzamas, 
atklātas un paredzamas, pamatojoties uz vienlīdzīgas attieksmes principu; 

32. aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu instrumentam, ar ko attur un neitralizē trešo 
valstu sankcijas, un tiesību aktu, ar ko atbalsta Eiropas uzņēmumus, pret kuriem tiek 
vērstas šīs sankcijas un kuri darbojas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem;

33. mudina abas puses iesaistīties tālejošā dialogā, rast satvaru kopīgai rīcībai un, atsākot 
augsta līmeņa stratēģisko dialogu, meklēt iespējas slēgt selektīvus tirdzniecības un 
investīciju nolīgumus; 

34. prasa ar Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes starpniecību veidot spēcīgāku ilgtspējīgu 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību; prasa panākt vienošanos par atbilstības 
novērtēšanu, kas jo īpaši nāktu par labu MVU, saskaņotu pieeju starptautisku standartu 
noteikšanai kritiskām un jaunajām tehnoloģijām, piemēram, mākslīgajam intelektam, un 
regulatīvo sadarbību lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī digitālo un globālo 
nodokļu jomā; prasa ES un ASV apmainīties ar informāciju par ārvalstu investīciju 
izvērtēšanas rezultātiem stratēģiskajās nozarēs, tostarp par iespējamiem naidīgas 
iegādes gadījumiem, un sadarboties šajā jomā;

35. mudina abas puses apmainīties ar labāko regulatīvo praksi; mudina ES un ASV turpināt 
sarunas par atbilstības novērtēšanu nolūkā novērst finansiāli apgrūtinošus beztarifu 
šķēršļus; uzsver, ka abām pusēm ir svarīgi saskaņot un vadīt līdzīgi domājošu partneru 
koalīciju, lai starptautiskās standartizācijas organizācijas vairāk izmantotu 
transatlantiskos standartus; 

36. aicina abas puses izmantot tirdzniecību kā līdzekli cīņā pret klimata pārmaiņām un 
augšupējas konverģences panākšanai; šajā sakarībā mudina abas puses sadarboties 
oglekļa cenu noteikšanas jomā un jo īpaši koordinēt oglekļa ievedkorekcijas mehānisma 
izstrādi un efektīvus pasākumus pret nelikumīgu ieroču tirdzniecību un ieroču 
tirdzniecības, tostarp ASV un ES dalībvalstu ieroču eksporta, pārredzamības un 
pārskatatbildības uzlabošanu;

37. prasa ASV un ES sadarboties, lai ESAO ietvaros ieviestu vispārēju uzņēmumu 
ienākuma nodokli, kā arī īpaši atzinīgi vērtē G7 valstu panākto vienošanos par globālo 
nodokļu reformu un uzsver vienošanos par minimālo vispārējo uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmi vismaz 15 % apmērā, un prasa sadarboties cīņā pret krāpniecisku un 
kaitīgu tirdzniecības praksi; 
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38. uzsver, ka spēcīgāki tirdzniecības un ekonomiskie partneri veido spēcīgākas alianses; 
atzinīgi vērtē abu pušu centienus padarīt savas piegādes ķēdes noturīgākas, jo īpaši 
attiecībā uz kritiski svarīgām izejvielām; 

39. prasa stiprināt ES un ASV sadarbību Arktikā, ņemot vērā jaunu navigācijas ceļu 
atvēršanu un iespējamo dabas resursu pieejamību klimata pārmaiņu dēļ, kā arī citu 
valstu, piemēram, Ķīnas, pieaugošo ekonomisko ieinteresētību Arktikā; aicina Komisiju 
gaidāmajā Arktikas stratēģijā pievērsties arī šīm iespējām un izaicinājumiem;

40. mudina Komisiju vispārējas prakses ietvaros sadarbību ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm padarīt pārredzamu, tostarp publicēt visus priekšlikumus, kas tiek nosūtīti 
Amerikas Savienotajām Valstīm, un garantēt Parlamenta un pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanos šādu priekšlikumu izstrādē, lai vairotu patērētāju un pilsoņu uzticību.
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